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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0169/2013, внесена от Агустин Валеро Гомес, с испанско
гражданство, подкрепена от 43 подписа, относно измамната продажба на 
participaciones preferentes – рисков финансов инструмент – на клиенти от 
страна на банки в Испания

Петиция 0171/2013, внесена от Ана Мария Седейра Сас, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma de Afectados por Participaciones 
Preferetes y Subordinadas de A Coruña, относно измамната продажба на 
рискови финансови инструменти на клиенти от страна на банки в Испания

1. Резюме на петиция 0169/2013 

Вносителите на петицията осъждат измамната продажба на привилегировани акции, 
participaciones preferentes, на клиенти от страна на Bankia. Вносителите на петицията 
подчертават факта, че привилегированите акции са високорискови и сложни финансови 
инструменти, които не е трябвало изобщо да бъдат продавани на повечето клиенти, 
обикновено лица, които не притежават финансови знания и не са склонни към риск. 
Вносителите на петицията посочват, че банките не само не са успели да информират 
правилно своите клиенти, но изглежда, че клиентите са били невярно информирани: те 
са останали с впечатлението, че инструментите по същество са срочни депозити и са 
напълно ликвидни. Вносителите на петицията по този начин осъждат нарушение на 
правата на потребителите, като се позовават на Директива 2004/39/EО (Директивата 
относно пазарите на финансови инструменти), и посочват, че те няма да приемат 
каквото и да било предложено решение, което включва само частично възстановяване 
на техните спестявания.

Резюме на петиция 0171/2013 
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Вносителката на петицията осъжда измамната продажба на привилегировани акции и 
подчинен дълг на клиенти от страна на няколко банки в Испания, най-вече Caixa Galicia 
и Caixa Nova. Вносителката на петицията осъжда нарушение на правата на 
потребителите, като се позовава на Директива 2004/39/EО (Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти) във вида, в който впоследствие е изменена и 
прилагана с Директива 2006/73/ЕО. Вносителката на петицията също така подчертава 
факта, че привилегированите акции и подчиненият дълг са високорискови и сложни 
финансови инструменти, които не е трябвало изобщо да бъдат продавани на повечето 
клиенти, обикновено лица, които не притежават финансови знания и не са склонни към 
риск. В допълнение, тя осъжда факта, че банките не само не са успели да информират 
правилно своите клиенти, но изглежда, че клиентите са били невярно информирани: те 
са останали с впечатлението, че инструментите по същество са срочни депозити и са 
напълно ликвидни. В заключение, вносителката на петицията осъжда Меморандума за 
разбирателство относно стриктните изисквания за политиката във финансовия сектор, 
сключен с испанското правителство в контекста на Европейския инструмент за 
финансова стабилност, тъй като той не гарантира, че 100 % от депозитите ще бъдат 
върнати на жертвите на тези измамни банкови дейности.

2. Допустимост

Петиции 169/2013 и 171/2013 са обявени за допустими на 5 ноември 2013 г. Комисията 
е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 март 2014 г.

Петиции 169/2013 и 171/2013

Забележки на Комисията 

Директива 2004/39/EО относно пазарите на финансови инструменти (Директивата за ПФИ)1

урежда предоставянето на инвестиционни услуги във връзка с финансови инструменти, 
включително привилегировани акции (participaciones preferentes) и подчинен дълг, не само 
от инвестиционни посредници, но и от кредитни институции.

По-специално в член 19 от Директивата за ПФИ се съдържат задълженията, които 
трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти. 
Чрез него се въвежда общо задължение на доставчика на финансови услуги да извърши 
тест за уместност или тест за целесъобразност на инвеститорите при предоставяне на 
инвестиционни услуги. По-конкретно инвестиционният посредник е длъжен да поиска 
информация, за да прецени дали клиентът има необходимия опит и знания, за да 
разбере рисковете, свързани с продукта или с предоставяната инвестиционна услуга. В 
случай на извършване на тест за уместност, преди да се предоставят инвестиционни 
консултации или да се поеме управлението на портфейл, следва да се вземат предвид 
също така инвестиционните цели и финансовото положение на клиента. В член 19,
параграф 2 от Директивата за ПФИ също така има изискване всички съобщения, 
адресирани от инвестиционните посредници до клиентите, да бъдат коректни, ясни и да 
не бъдат подвеждащи. 

                                               
1 Директива 2004/39/ЕО (ОВ L 145, 30.4.2004 г.).
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Задълженията по член 19 от Директивата за ПФИ са съобразени с различните категории 
клиенти. Те се прилагат изцяло по отношение на непрофесионалните клиенти и се 
адаптират в случай на професионални клиенти (в този случай се предполага наличие на 
знания и опит).

Комисията носи отговорност за мониторинга на правилното транспониране и 
прилагането на правото на ЕС в държавите членки. При все това точното определяне в 
количествено изражение на инвестиционната услуга, предоставена във всеки конкретен 
случай, напр. независимо дали става въпрос за инвестиционни консултации, 
управление на портфейли или изпълнение на поръчки, изисква оценка на специфичните 
обстоятелства на всеки отделен случай и попада в областите на компетентност на 
националните органи. Такъв е случаят и във връзка с евентуалното подвеждащо 
естество на информацията, предоставена на инвеститорите, както и с въпроса дали 
продажбата от страна на конкретни кредитни институции на финансови инструменти 
не е в съответствие с горепосочената рамка. Освен това в обхвата на националното 
законодателство и от компетентността на националните органи е те да вземат решение 
относно правните последици от укриването на определена информация или от нейното 
подвеждащо естество.

В допълнение Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики1

(Директивата за нелоялните търговски практики) е хоризонтална директива, която се 
прилага за всички сделки между търговци и потребители. Превес над директивата имат 
секторните разпоредби на ЕС, уреждащи аспектите на нелоялните търговски практики, 
като изискванията на Директивата за ПФИ, предвидени в член 19, които въвеждат 
общия принцип инвестиционните посредници да действат честно, коректно и 
професионално във възможно най-добрия интерес на своите клиенти. Директивата за 
нелоялните търговски практики може да се прилага само в допълнение към 
Директивата за ПФИ. 

Освен това в Меморандума за разбирателство относно стриктните изисквания за 
политиката във финансовия сектор, подписан през юли 2012 г. между Комисията, от 
името на държавите – членки на еврозоната, и Испания, са включени някои 
задължения, насочени към по-добра защита на потребителите, с цел да бъде подобрен 
процесът на продажба на непрофесионални клиенти на каквито и да било ценни книжа, 
необхванати от схемата за гарантиране на влоговете, които през последните години са 
включени от испанските органи в националната правна рамка, най-вече в Закон 9/2012.

Комисията не може да коментира конкретно твърдение за определен случай, който е 
предмет на решенията на националните съдилища.

Заключение

От изключителната компетентност на националните органи и съдилища е да проучат 
практиките при продажби на отделните кредитни институции или инвестиционни 
посредници в контекста на законодателството на ЕС. Европейската комисия може да се 
намесва само в случаите на неправилно транспониране или неправилно прилагане на
правото на Съюза. 

                                               
1 ОВ L 149, 11.6.2005 г.


